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 Årsberetning 2018 

 
 
Styrets sammensetning: 
 
I 2018 har styret i hovedlaget hatt følgende sammensetning 
 
Funksjon Navn 
Leder Jon Gunnar Rønningen 
Nestleder Halstein Kvangraven 
Sekretær Ann Birgit Nyaas 
Kasserer Birgit Nygård 
Styremedlem/anleggsansvarlig Erik Østgårdsgjelten 
Representant skigruppa Stig Morten Hansen 
Representant o-gruppa Liv Meli 
Representant turngruppa Lene Westvold Eggen 
Representant Os/Nansen Fotballgruppe Tomas Østgårdstrøen 
Representant Nordavær Toini Berg Brynhildsvoll 
Representant Trim Anne Jorde 
Representant Skihytta Gunnhild Ryen 
 
Styrets arbeid: 
Styret har avholdt 3 styremøter og et ekstraordinært årsmøte  
 
Leder har vært representert i Os Idrettsråd (som leder) og Os Løypemaskin (som leder). 
 
Viktige saker 2018 
Idrettslaget har også i år hatt fokus på løpende drift av laget og vedlikehold av anlegg, styrke 
økonomien, samt å opprettholde god aktivitet i undergruppene.  
 

• Rehabilitering av skihytta ble planlagt og vedtatt i 2015, byggestart og 
gjennomføring høsten 2016, og fullført med tilkobling av vann/avløp først på 2017. 
Siste etappe ble tatt høsten 2018 med skifte av vinduer samt nytt gulv i 
oppholdsrommet. 
 
Spillemiddelsøknad ble sendt i 2015 og fornyet i 2016 og 2017, og nå utbetalt i 2018 
med kr 168 000,-.  Søknad om momskompensasjon for anlegg gikk også gjennom og 
ble utbetalt nå i 2018 med kr 82 136,-. 
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• Åsenkollen er også i år utbedret og oppgradert, med bl.a. ny bom i K10 og nye vinsjer 
i K10 og K20. Tilløpet i K30 er utbedret. 
 

• Gavemidler fra Dalsbygda Boligstiftelse ble mottatt i desember 2017 med kr 
159.000. Styret tok disponering av gavemidlene opp til behandling i ekstraordinært 
årsmøte. To foreslåtte tiltak ble fremmet (Kalvkroken og Samfunnshuset). Årsmøtet 
vedtok å ikke bruke midler til foreslåtte tiltak, men heller inntektsføre midlene til 
eget bruk. 
 

• Treningsrommet i Samfunnshuset har fått en betydelig ansiktsløftning. Trimgruppa 
har vært aktiv og gjort en god jobb. Hovedlaget har bevilget penger til nytt utstyr, og 
noe er anskaffet 
 

• «Aker-kontoen» med sponsormidler mottatt fra Aker gjennom Thereses 
landslagsplass er avsluttet. Samlet mottok vi 250.000 over 5 år (2010-2014), og 
pengene er disponert fra 2011-2018 i sin helhet til skigruppa. Midlene har gått til 
miljøsamlinger, kveldsmat på skirenn, utøverstipend, NM-deltakelse, kunstsnø 
Hummelfjell og rulleski. 
 

• Styret har gått gjennom GDPR-forskriftene og gjort vurderinger for nødvendige 
rutiner 
 

• Styret har gitt sin tilslutning til skigruppas planer om å utvide lysløypa fra 3,6 km til 5 
km. Skigruppa setter ned arbeidsgruppe. 
 
 

Aktiviteten i laget: 
IL Nansen er et breddeidrettslag, med mål om å opprettholde høy aktivitet og gi barn og 
unge et godt tilbud. I tillegg favner vi trim/voksne. Vi har også som mål å gi våre unge 
utøvere et godt nok tilbud lenge nok til at de kan favnes av andre miljøer for å satse hardere 
på sine idretter. 
 
Undergruppene jobber godt og det er høy aktivitet: 

• Turngruppa har noe færre utøvere enn i toppårene, men har likevel hatt et oppsving i 
antall utøvere fra de siste årene. En betydelig andel av utøverne kommer fra Os, 
Tolga og Vingelen. Treningene foregår i hovedsak i Oshallen, mens samfunnshuset 
brukes for det yngste partiet. 
 

• Skigruppa har fortsatt ganske bra aktivitet både i langrenn og hopp. På klubbrenn i 
langrenn deltar ca 30 løpere. I hoppbakken er det også bra aktivitet, selv om vi 
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merker at det er færre i de minste bakkene. På klubbrenn er det deltakelse på ca 20 
utøvere.  
 
Det er gledelig at flere er ute og representerer klubben i andre bakker og løyper. 
Kenneth Henningsmo Fredheim representerer klubben på høyt nivå, og har sterke 
plasseringer i NC Elite. Jarl Sander Nyaas Grue, Gyda Westvold Hansen og Håkon 
Eggen konkurrerer også i NC hopp/kombinert. Gyda ble Norgesmester i kombinert i 
november, og tok sin første COC-seier i desember. I langrenn har Therese Johaug 
kommet tilbake etter utestengelsen og dominert verdenscupen.  
 
I hovedlandsrennet på Raufoss hadde vi 4 deltakere. 
 

• O-gruppa har også fin aktivitet. Bygdakampen opprettholdes med god deltakelse. I år 
dro Nansen i land seieren for tredje år på rad. Det samarbeides tett med Os om 
rekruttering og tilbud. Gruppa gjennomført mange breddetilbud gjennom tur-
orientering, stolpejakt, barne-skijeger, barne-turorientering og skijeger. 
 

• Fotball-gruppa er fortsatt den største gruppa med ca 160 utøvere (Os + Nansen). 
Klubben stilte lag i alle klasser fra mikro/mini til G16/J17. Mindre kull gjør at det ser 
vanskeligere ut framover å stille lag i ungdomsfotballen uten samarbeidsløsninger.  
 
Senior damer (Tolga-V/Os/N) rykket opp. Senior herrer hadde en svak sesong i 6.div. 
 

• Håndball-gruppa har ikke fått det oppsvinget en skulle tro Oshallen ville gi, og videre 
drift av gruppa diskuteres. Gruppa har stått uten leder siden 2014. 
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Aktivitetstall idrettsregistreringen 
(2017-tall siden 2018 ikke er rapportert. Rapporteres i april. 

  
 

Sammenlikningstall fra foregående år: 
Aktivitetstall 2016 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 2015
Fotball 0 28 20 16 16 80 66
Gymnastikk og turn 0 48 5 3 4 60 70
Orientering 9 22 1 6 61 99 141
Ski 6 73 16 17 35 147 157
  Hopp 0 24 2 4 11 41 50
  Kombinert 0 6 1 3 0 10 13
  Langrenn 6 43 13 10 24 96 94
SUM IL Nansen 15 171 42 42 116 386 434  

 
Økonomi 
Idrettslaget drives nøysomt. Ettersom vi har kostnadsført alle kostnader ifbm 
anleggsutbygging på skihytta, og vi mottok både spillemidler (168’) og momskompensasjon 
(82’) i år, ble det som budsjettert et betydelig overskudd.  Overskuddet ble enda større som 
følge av ekstraordinær inntekt i form av gaven fra Dalsbygda Boligstiftelse (159’). 
Overskuddet er meget pent, men må altså ses i sammenheng med underskuddene i 2017 og 
2016, og ekstraordinære inntekter.  
 
Undergruppene drives også nøysomt. I år er det flere grupper som har underskudd.  
 Hovedlag Ski Turn Orient Fotball Nordav Skihytta SUM 
Omsetn 1.032.104 139.899 169.207 63.887 666.698 219.334 68.180 2.359.309 
Resultat 363.715 50.570 64.068 -50.559 -53.883 -20.889 35.678 388.700 
 
Dalsbygda 21/3-19  - Jon Gunnar Rønningen, leder  
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